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Povezovanje televizorja z internetom

Televizor morate najprej povezati z internetom prek brezžične (Wi-Fi) ali ožičene povezave.
Za to potrebujete internetno povezavo: za podrobnosti se obrnite na svojega ponudnika
internetnih storitev. Če je televizor že povezan z internetom, ta korak preskočite.

Android TV™
Vodič za nastavitev
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Izberite ustrezni postopek za namestitev vašega brezžičnega usmerjevalnika:

Ali vaš brezžični usmerjevalnik podpira tehnologijo WPS (Wi‑Fi Protected Setup)?
Če želite preveriti stanje internetne povezave in omrežne nastavitve, kot je naslov MAC, na dnu menija Domov izberite
[Pomoč], nato izberite [Ogled stanja omrežja].

Brezžična povezava z internetom (prek povezave Wi‑Fi)
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Ko televizor povežete z internetom, lahko nato prenašate
aplikacije in igre ter uživate v spletnih video storitvah, kot
je to mogoče na pametnih telefonih in tabličnih
računalnikih. V tem vodiču so razložene potrebne
nastavitve televizorja in uporaba teh funkcij.

Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb HOME, da prikažete meni Domov.





Da

Ne oz. ne vem zagotovo

Vzpostavitev povezave z gumbom
WPS

Ročna izbira omrežja prek imena
SSID

 Na zaslonu izberite [Povezovanje prek
WPS-ja].

 Na zaslonu izberite ime SSID vašega
usmerjevalnika.
SSID je identifikacijsko ime vašega
brezžičnega usmerjevalnika. SSID in geslo
(varnostni ključ) sta morda navedena na
nalepki na usmerjevalniku. Za več
podrobnosti glejte navodila za uporabo
usmerjevalnika.

 Na usmerjevalniku pritisnite gumb WPS.

Če želite samo gledati običajni televizijski program, si vam
tega vodiča ni treba ogledati.

Povezava z internetom prek omrežnega kabla
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Omrežni kabel povežite z omrežnimi vrati na hrbtni strani televizorja.

Televizor se bo samodejno povezal z internetom v približno 30 sekundah.
Če televizor internetne povezave ne vzpostavi samodejno
Televizor se morda ne bo samodejno povezal z internetom, kar je lahko odvisno od nastavitev vašega usmerjevalnika.
Na dnu menija Domov izberite [Omrežne nastavitve] in ročno prilagodite nastavitve omrežja.

(Vse zaslonske slike in ilustracije so vzete iz angleške
različice.)

* Daljinski upravljalnik s sledilno ploščico je priložen samo določenim modelom.

(Ta vodič hranite skupaj z navodili za uporabo za prihodnjo rabo.)
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V meniju Domov na dnu zaslona izberite [Omrežne nastavitve] — [Wi-Fi].

Prenos aplikacij in iger

 Vnesite geslo za usmerjevalnik.
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Prijava v Google™ Račun na televizorju

Ta korak preskočite, če ste se v svoj Google Račun prijavili že med začetnimi nastavitvami
televizorja.
Z Google Računom pridobite dostop do različnih Googlovih storitev.
Če ste Google Račun že ustvarili na računalniku ali pametnem telefonu, se lahko prijavite s tem računom.

Prijava v Google Račun na televizorju
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V meniju Domov za možnost [Aplikacije]
izberite [Google Play Store].

Prijavni zaslon za Google Račun se prikaže tudi pri
vzpostavljanju internetne povezave med začetnimi
nastavitvami ali pri zagonu določenih aplikacij.

Prenesete ter namestite lahko samo aplikacije in igre, ki so združljive s televizorji. Pri tem se lahko razlikujejo od različic
aplikacij za pametne telefone/tablične računalnike.

Odjava

V meniju Domov za možnost [Aplikacije]
izberite [Google Play Store].

Plačljive aplikacije
V trgovini Google Play store so na voljo brezplačne
in plačljive aplikacije. Za nakup plačljive aplikacije
potrebujete kodo darilne kartice Google Play ali podatke
o kreditni kartici. Darilne kartice Google Play so na voljo
na različnih prodajnih mestih.

V meniju Domov za možnost [Nastavitve] izberite
[Osebno], nato svoj račun izbrišite iz televizorja.

Google Računa ni mogoče ustvariti prek televizorja. Uporabite računalnik ali pametni telefon.
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Iz trgovine Google Play store lahko v televizor prenesete aplikacije in igre na enak način kot to
lahko storite na pametnih telefonih in tabličnih računalnikih.
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Izdelava Google Računa

Prenos aplikacij in iger iz trgovine Google
Play™ Store
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S povezavo z internetom in prijavo v storitev Sony Internet lahko uporabljate različne storitve,
kot sta spletna video storitev in spletna glasbena storitev.
Za uporabo teh storitev morate imeti račun SEN.
Začetek ponudbe teh storitev je načrtovan za pomlad 2015 v obliki posodobitve programske
opreme.

Računa SEN ni mogoče ustvariti prek
televizorja. Uporabite računalnik ali pametni
telefon, da ustvarite svoj račun.

Odstranjevanje aplikacije
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 V meniju Domov za možnost [Aplikacije] izberite
[Google Play Store].
 Izberite aplikacijo, ki jo želite izbrisati. Nato jo
odstranite.

Na prijavnem zaslonu sledite navodilom
in dokončajte prijavo.
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Sledite navodilom na zaslonu in ustvarite Google Račun.

Google Račun lahko ustvarite tudi med začetnimi nastavitvami televizorja.
 Med začetnimi nastavitvami televizor povežite z internetom.
 V začetnih nastavitvah na zaslonu [Prijavite se v Google] izberite [Uporabite telefon ali prenosni računalnik].
 Spodnje spletno mesto obiščite z uporabo računalnika ali pametnega telefona in sledite navodilom na zaslonu za izdelavo
Google Računa.
g.co/AndroidTV

Prijava v televizor z računom
SEN

Izdelava računa SEN
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Z računalnikom ali pametnim telefonom obiščite naslednje spletno mesto:
http://accounts.google.com/signup

Uporaba storitve Sony Internet
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Z računalnikom ali pametnim telefonom
obiščite naslednje spletno mesto:
https://account.
sonyentertainmentnetwork.com

2

Na prijavnem zaslonu sledite navodilom
in dokončajte prijavo.

Sledite navodilom na zaslonu
in ustvarite račun SEN.

Izberite aplikacijo ali igro, ki jo želite
prenesti. Nato jo namestite.
Prenos aplikacije se prične.

Po končanem prenosu se aplikacija
samodejno namesti. Njena ikona bo
prikazana v meniju Domov, kjer jo lahko
zaženete.

Po uspešni prijavi na daljinskem
upravljalniku pritisnite gumb HOME, tako
se v meniju Domov prikažejo
priporočene vsebine.

V meniju Domov izberite ikono storitve
Sony Internet.

Prijavni zaslon za račun SEN se prikaže tudi pri
vzpostavljanju internetne povezave med začetnimi
nastavitvami. Tako se lahko prijavite že tam.

• Google, Google Play, Android TV in druge znamke so blagovne znamke podjetja
Google Inc.
• Nekatere funkcije ali storitve morda ne bodo na voljo, glede na vašo regijo/
državo.
• Informacije v tem vodiču se lahko spremenijo brez obvestila.
• Identifikacijska oznaka Wi-Fi Protected Setup je certifikacijska oznaka združenja
Wi-Fi Alliance.
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